BAB VII
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah bertujuan untuk
menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan
indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka
menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan.
Melalui kebijakan umum diperoleh

cerita strategi melalui program-program yang saling

terkait dan rasional dalam mendukung pencapaian indikator dan target sasaran yang
ditetapkan. Keberhasilan capaian satu program mendukung atau memicu keberhasilan
program lainnya.
A. Kebijakan Umum
Perumusan kebijakan umum bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara
urusan pemerintahan daerah Kabupaten Barito Selatan

bidang

dengan rumusan indikator kinerja

sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan

jangka menengah daerah

berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan.
1. Kebijakan Umum Strategi 1 (Kesatu) Peningkatan infrastruktur

kota Buntok ,

kecamatan dan desa.
Sebagai kabupaten yang berdasarkan hirarki sistem perkotaan nasional dalam RTRWN
dan RTRW Provinsi Kalimantan Tengah , bahwa Kabupaten Barito Selatan

ditetapkan

sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) merupakan wilayah yang telah menjadi PKL dan
memliki potensi melayani kegiatan b

eberapa kabupaten atau provinsi, maka

transportasi, komunikasi, dan informatika perlu mendapat

masalah

perhatian yang serius. Dan

pada saat yang sama pembangunan infrastruktur dilaksanakan secara bertahap untuk
terus membuka isolasi wilayah kabupaten.

Dengan misi dimana lima tahun kedepan

pengembangan ekonomi diarahkan pada ekonomi kerakyatan maka kebijakan umum
diarahkan pada program-program yang secara khusus memberikan daya dukung pada
pengembangan ekonomi lokal.
Kebijakan umum untuk mendukung pencapaian strategi ini adalah sebagai berikut:
1) Perbaikan regulasi dan pengaturan bidang transportasi, komunikasi, dan informatika;
2) Pengembangan dan perbaikan infrastruktur dan sarana/prasarana transportasi,
komunikasi, dan informatika dengan tetap memperhatikan prioritas pada daya
dukungnya bagi pengembangan ekonomi lokal dan kerakyatan.
2. Kebijakan Umum Strategi 2 (Kedua): Pengembangan Infrastruktur pengairan
Kebijakan umum untuk mendukung pencapaian strategi ini adalah membangun dan
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memelihara infrastruktur pengairan makro dan mikro

serta pencetakan sawah sesuai

dengan kondisi wilayah.
3. Kebijakan Umum Strategi ke 3 (Ketiga) : Perbaikan Sistem dan Akses Pendidikan
Kondisi pendidikan di Barito Selatan

masih membutuhkan

penyelenggaraan pendidikan. Dalam menciptakan pembelajaran

perbaikan sistem
yang baik diperlukan

perbaikan sistem pendidikan. Sehingga pembelajaran dapat terlaksana dengan baik.
Kebijakan umum untuk mendukung strategi ini adalah:
1) Perbaikan sistem bagi tenaga pendidik dan kependidikan untuk merangsang dan
meningkatkan motivasi pengabdian dan prefesionalisme dalam bekerja;
2) Peningkatan kapasitas organisasi dan manajerial serta dukungan infrastruktur data
dan informasi pendidikan;
3) Peningkatan dukungan sarana dan prasarana pendidikan serta infrastruktur
pendidikan secara bertahap.
4. Kebijakan Umum Strategi ke-4 (Keempat) : Perbaikan Sistem dan Akses Kesehatan
Salah satu permasalahan yang terjadi di

Kabupaten Barito Selatan

adalah masih

terbatasnya jangkauan pelayanan kesehatan dan masih rendahnya mutu

pelayanan

kesehatan di daerah pedesaan. Perbaikan sistem dan akses kesehatan

dinilai penting

untuk meningkatkan derajat kesehatan baik masyarakat di kota maupun di pedesaan.
Kebijakan umum untuk mendukung pencapaian strategi ini adalah sebagai berikut:
1) Perbaikan regulasi dan standarisasi pelayanan kesehatan;
2) Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan;
3) Peningkatan dan dukungan sarana dan prasarana serta infrastruktur bidang kesehatan
secara bertahap.
5. Kebijakan Umum Strategi ke 5 (Kelima ) : Menyelenggarakan sistem dan kemitraan
ekonomi kerakyatan
Kebijakan umum untuk mendukung pencapaian strategi ini adalah sebagai berikut:
1) Penguatan pilar dan fundamentasi sistem ekonomi kerakyatan yang berbasis sumber
daya dan bahan baku lokal;
2) Pengembangan ekonomi kerakyatan disokong oleh industri kecil dan menengah serta
koperasi yang handal;
3) Peningkatan produksi dan perluasan jaringan pemasaran dalam rangka peningkatan
daya saing,
4) Pengembangan kemitraan usaha antara ekonomi kerakyatan dengan ekonomi skala
besar
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5) Pengembangan industri kecil dan menengah

6. Kebijakan Umum Strategi ke-6 (Keenam

) : Peningkatan kapasitas aparatur dan

standar operasional birokrasi
Kebijakan umum untuk mendukung pencapaian strategi tersebut adalah
kapasitas aparatur dilakukan secara terencana dan sistematis,

peningkatan

dihubungkan dengan

perencanaan karier untuk menghasilkan layanan dan kinerja yang lebih baik
7.
Kebijakan Umum Strategi ke-7 (Ketujuh) : Peningkatan daya saing masyarakat
Kebijakan umum untuk mendukung pencapaian strategi ini adalah sebagai berikut:
1) Peningkatan ketrampilan masyarakat yang menunjang perekonomian melalui
efektifitas fungsi BLK dan sejenisnya.
2) Rekruitmen, diklat bagi tenaga penyuluh, instruktur serta fasilitator.
3) Peningkatan produktivitas tenaga kerja melalui peningkatan keterampilan dan sarana
produksi.
4) Peningkatan sarana dan prasarana, fasilitasi dan pemberdayaan masyarakat dalam
rangka penguatan dan pengembangan kapasitas lembaga kemasyarakatan.
8. Kebijakan Umum Strategi ke-8 (Kedelapan) : Penguatan sendi budaya dan kearifan
lokal yang mendukung aktivitas pembangunan
Kebijakan umum untuk mendukung pencapaian strategi tersebut adalah sebagai berikut:
1) Pengembangan dan penguatan peran budaya lokal dalam aktivitas sosial dan
ekonomi kemasyarakatan;
2) Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kamtibmas dan pemberantasan
3) penyakit masyarakat.
4) Pembuatan pembuatan regulasi dalam rangka penggunaan simbol-simbol adat dalam
bidang seni dan budaya dalam acara-acara resmi pemerintahan
5) Pelaksanaan sosialisasi tentang budaya dan kesenian lokal dalam rangka
meningkatkan pengetahuan dan wawasan budaya lokal
9.

Kebijakan Umum Strategi ke-9 (Ke sembilan): Pengelolaan sumberdaya
alam yang
mendukung pengembangan ekonomi unggulan daerah
Terlaksananya pengelolaan sumberdaya alam yang sesuai dengan arahan

rencana tata
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ruang wilayah kabupaten dan provinsi serta

selaras dengan sasaran pembangunan

diharapkan dapat menumbuhkan dan mengembangkan pengembangan ekonomi unggulan
daerah dalam rangka penciptaan lapangan kerja yang pada gilirannya akan meningkatkan
pendapatan asli daerah seraya tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.
Kebijakan umum untuk mendukung pencapaian strategi ini adalah:
1) Perbaikan manajemen dan sistem pengelolaan sumber daya alam, optimalisasi manfaat
ekonomi dari sumber daya alam termasuk jasa lingkungannya, pengembangan peraturan
perundangan lingkungan, penegakan hukum, rehabilitasi dan pemulihan cadangan
sumber daya alam, dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup dengan
memperhatikan kesetaraan gender.
2)

Pengembangan usaha sumber daya mineral dan energy

dengan

mewujudkan

kemitraan dalam pengusahaan sumber daya mineral dan energi guna peningkatan
ekonomi rakyat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kebijakan umum yang pertama diharapkan sumber daya alam dapat tetap mendukung
perekonomian Kalimantan Tengah dan perekonomian

nasional dan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat tanpa mengorbankan daya dukung dan fungsi lingkungan
hidupnya, agar kelak tetap dapat dinikmati oleh generasi mendatang.
Kebijakan kedua diharapkan bahwa pemanfaatan

sumber daya mineral dan energy

secara bersama-sama memberikan peningkatan ekonomi rakyat dan Pendapatan Asli Daerah
(PAD).
B. Program Pembangunan Daerah
Berbagai program prioritas yang telah terpilih melalui beberapa tahap

pembahasan pada

masing-masing strategi dinamakan program pembangunan daerah.
Program pembangunan daerah adalah program prioritas untuk mencapai visi dan misi
pembangunan jangka menengah daerah. Program pembangunan daerah dibuat di

masing-

masing strategi untuk menunjukkan cerita strategi dan kelogisannya mencapai sasaran terkait.
1. Program Pembangunan Daerah Strategi 1 (Pertama

) Peningkatan infrastruktur

kota Buntok, kecamatan dan desa.
Program pembangunan daerah yang dilakukan untuk mencapai strategi tersebut

diatas

adalah:
1)

Program Penyusunan Sistem Transportasi
Program ini bertujuan untuk menyusun Sistem Transportasi Wilayah
(Sistrawil),
- Indikator : - Perda/perkada sistem transportasi
- SKPD Penanggungjawab : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
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- Pelaksanaan Program : 2012-2016
2)

Program Penyusunan Sistem Komunikasi dan Informatika
Program ini bertujuan untuk menyusun sistem komunikasi dan informasi
wilayah
- Indikator : - Perda/perkada sistem komunikasi dan informatika
- SKPD Penanggungjawab : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
- Pelaksanaan Program : 2012-2016

3)

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Program ini bertujuan untuk membangun jaringan transportasi menuju
pemukiman, sentra industri rakyat, antar daerah industri serta penghubung dari
ibukota kabupaten ke kecamatan/desa dan sebaliknya, ke dan dari kabupaten
ke ibukota provinsi/luar provinsi dan kabupaten/kota,

atau antar ibukota

kabupaten/kota, juga Ibukota kabupaten dengan jalan nasional serta ke daerah
strategis provinsi/terminal/pelabuhan/bandara.
-

Indikator : -

Panjang jalan dilalui kendaraan roda 4 menuju pemukiman
Panjang jalan dilalui kendaraan roda 4 menuju sentra
industri rakyat

-

Jumlah jembatan yang menghubungkan antar daerah
industri

-

Jalan penghubung dari ibukota provinsi dengan ibukota
kabupaten, atau antar ibukota kabupaten, juga ibukota
kabupaten dengan jalan nasional serta ke daerah strategis
provinsi/pelabuhan

4)

-

SKPD Penanggungjawab : Dinas Pekerjaan Umum

-

Pelaksanaan Program : 2012-2016

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Program ini bertujuan untuk perbaikan dan pemeliharaan jalan dan jembatan.
- Indikator : - Jumlah perbaikan jalan
- Jumlah perbaikan Jembatan
- SKPD Penanggungjawab : Dinas Pekerjaan Umum
- Pelaksanaan Program : 2012-2016

VII -5

5)

Program Pembangunan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Perhubungan
Program ini bertujuan untuk membangun sarana dan prasarana perhubungan
antara lain terminal bus, halte, dermaga pelabuhan dan bandara.
- Indikator : - Jumlah terminal bus, halte, dermaga pelabuhan dan bandara
- SKPD Penanggungjawab : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
- Pelaksanaan Program : 2012-2016

6)

Program Pembangunan Jaringan Komunikasi dan Informatika
Program ini bertujuan untuk membangun jaringan komunikasi dan informasi
wilayah sampai ke desa
- Indikator : - Jumlah daerah/desa yang terlayani jaringan telepon
- SKPD Penanggungjawab : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
- Pelaksanaan Program : 2012-2016

7)

Program Pembangunan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Komunikasi
Dan Informatika
Program ini bertujuan untuk membangun sarana dan prasarana komunikasi dan
informasi wilayah
- Indikator : - Jumlah tower komunikasi
- SKPD Penanggungjawab : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
- Pelaksanaan Program : 2011-2014

8)

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Komunikasi
dan Informatika
Program ini bertujuan untuk memperbaiki dan memelihara sarana dan
prasarana komunikasi
- Indikator : - Jumlah perbaikan-perbaikan terhadap

sarana dan prasarana

komunikasi
- SKPD Penanggungjawab : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
- Pelaksanaan Program : 2012-2016
9)

Program Peningkatan Pelayanan Perhubungan
Program ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada penumpang.
- Indikator : - Jumlah penumpang yang di layani per tahun
- SKPD Penanggungjawab : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
- Pelaksanaan Program : 2012-2016
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10) Program Peningkatan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
- Indikator : - Jumlah perencanaan/studi sarana dan prasarana transportasi
- SKPD Penanggungjawab : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
- Pelaksanaan Program : 2012-2016
11)

Program Peningkatan Prasarana dan Fasilitas Transportasi Udara
- Indikator : - Jumlah master plan
- Jumlah perencanaan fasilitas prasarana dan keselamatan bandar udara
- SKPD Penanggungjawab : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
- Pelaksanaan Program : 2011-2012

2. Program Pembangunan Strategi 2 (Kedua) : Pengembangan infrastruktur pengairan
Strategi ini dilakukan dengan membangun dan memelihara infrastruktur pengairan
makro dan mikro serta peningkatan pencetakans sawah . Program pembangunan daerah
yang dilakukan untuk mencapai strategi tersebut di atas adalah:
1)

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan
Jaringan Pengairan Lainnya.
- Indikator : - Rasio jaringan irigasi
- Luas irigasi di wilayah kabupaten dengan kondisi baik - luas sawah tercetak
- SKPD Penanggungjawab : Dinas Pekerjaan Umum
- Pelaksanaan Program : 2012-2016

2)

Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
- Indikator : - Jumlah perencanaan/studi saluran drainase
- Panjang jalan yang memiliki trotoar dan

drainase/saluran pembuangan air

(minimal 1,5 m)
- SKPD Penanggungjawab : Dinas Pekerjaan Umum
- Pelaksanaan Program : 2012-2016
3)

Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
- Indikator : - Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran
sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota
- SKPD Penanggungjawab : Dinas Pekerjaan Umum
- Pelaksanaan Program : 2012-2016

3. Program Pemba ngunan Daerah Strategi 3 (Ketiga ) : Perbaikan sistem dan

akses
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pendidikan.
Program pembangunan daerah yang dilakukan untuk mencapai strategi tersebut

diatas

adalah:
1)

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan dengan melakukan
kegiatan kegiatan seperti sertifikasi tenaga pendidik, diklat kompetensi dan
pelatihan-pelatihan.
- Indikator : - Jumlah Guru bersertifikasi ..... orang
- Persentase kualifikasi pendidik SD/SDLB 82 persen , SMP/SMPLB 87 persen
- SKPD Penanggungjawab : Dinas Pendidikan
- Pelaksanaan Program : 2012-2016

2)

Program Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Pendidik dan Kependidikan
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik dan
kependidikan terutama di derah yang terpencil dengan memberikan insentif.
- Indikator : - Rupiah alokasi kesejahteraan
- SKPD Penanggungjawab : Dinas Pendidikan
- Pelaksanaan Program : 2012-2016

3)

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur
- Indikator : - Rata-rata jam latihan per orang/tahun Dinas Pendidikan
- SKPD Penanggungjawab : Dinas Pendidikan
- Pelaksanaan Program : 2012-2016

3)

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur
- Indikator : - Rata-rata jam latihan per orang/tahun Dinas Pendidikan
- SKPD Penanggungjawab : Dinas Pendidikan
- Pelaksanaan Program : 2012-2016

4)

Program Peningkatan Manajemen Pelayanan Pendidikan

-

Program ini bertujuan untuk meningkatkan tata kelola pelayanan pendidikan,
termasuk fasilitasi pendirian Sekolah Menengah Kejuruan
Pertambangan/Politeknik Pertambangan
-

Indikator : - Jumlah Jenis pelatihan 10 kegiatan
- Terfasilitasinya pendirian Sekolah Menengah Kejuruan
Pertambangan/Politeknik Pertambangan
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SKPD Penanggungjawab : Dinas Pendidikan
-

-

Pelaksanaan Program : 2012—2016

5)

Program Pengembangan Data/Informasi
Program ini bertujuan untuk pengembangan data/informasi bidang pendidikan
- Indikator : - Tersedianya database pendidikan tiap

kecamatan sebanyak 6

kegiatan
- SKPD Penanggungjawab : Dinas Pendidikan
- Pelaksanaan Program : 2012-2013
6)

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Program ini bertujuan untuk memberikan dukungan fasilitas pendidikan untuk
peserta didik
- Indikator : - Jumlah penerima beasiswa
- Rupiah beasiswa
- Jumlah buku
- SKPD Penanggungjawab : Dinas Pendidikan
- Pelaksanaan Program : 2012-2016

7)

Program Pendidikan Menengah
Program ini bertujuan untuk dukungan fasilitas pendidikan untuk peserta didik
- Indikator : - Jumlah penerima beasiswa siswa
- Rupiah beasiswa
- Jumlah buku
- SKPD Penanggungjawab : Dinas Pendidikan
- Pelaksanaan Program : 2012-2016

8)

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
Program ini bertujuan untuk Pengembangan budaya baca dan pembinaan
perpustakaan
- Indikator : - Jumlah anggota/pengunjung ..... orang
- Jumlah perpustakaan .... unit
- Jumlah buku ...... judul
- SKPD Penanggungjawab : Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
- Pelaksanaan Program : 2012-2016
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9)

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan
Program ini bertujuan untuk memberikan dukungan sarana dan prasarana
pendidikan
Indikator : - Terbangun dan terehabnya rumah dinas kepala sekolah, guru dan
penjaga sekolah SD, SMP, SMA
- Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik
- Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan
baik
- SKPD Penanggungjawab : Dinas Pendidikan
- Pelaksanaan Program : 2012-2016

10) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Program ini bertujuan untuk pembangunan Jalan dan Jembatan, dalam rangka
peningkatan akses pendidikan.
Indikator : - Koordinasi program pembangunan jalan dan jembatan, khusus yang
menjadi kewenangan kabupaten
- Terbangunnya jalan dan jembatan khususnya yang menjadi
kewewenangan kabupaten secara bertahap dan
berkesinambungan
SKPD Penanggungjawab : Dinas Pekerjaan Umum
Pelaksanaan Program : 2012-2016
11) Program Pengadaan Alat Angkutan Jalan Raya
Program ini bertujuan untuk pengadaan alat angkutan jalan raya dalam rangka
peningkatan akses pendidikan .
- Indikator : - Jumlah trayek menuju kawasan-kawasan pelayanan publik
- SKPD Penanggungjawab : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
- Pelaksanaan Program : 2012-2016
12) Program Pengadaan Alat Angkutan Air
Program ini bertujuan untuk pengadaan alat angkutan air dalam rangka
peningkatan akses pendidikan.
- Indikator : - Jumlah trayek menuju kawasan pendidikan
- SKPD Penanggungjawab : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
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- Pelaksanaan Program : 2012-2016
4. Program Pembangunan Daerah Strategi 4 (Keempat) : Perbaikan sistem dan akses
kesehatan.
Program pembangunan daerah yang dilakukan untuk mencapai strategi tersebut diatas
adalah:
1)

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Program standarisasi pelayanan kesehatan ini bertujuan agar di

wilayah

kabupaten memiliki standar pelayanan kesehatan sesuai ketentuan, terutama di
daerah yang terpencil.
- Indikator : - Regulasi Standar Pelayanan Kesehatan
- Meningkatnya mutu layanan kesehatan
- SKPD Penanggungjawab : Dinas Kesehatan, RSUD Buntok
- Pelaksanaan Program : 2012-2016
2)

Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan
pentingnya kesehatan, terutama di daerah terpencil.
- Indikator : - Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan terlaksananya
upaya pencegahan kesehatan masyarakat
- SKPD Penanggungjawab : Dinas Kesehatan
- Pelaksanaan Program : 2012-2016

3)

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Program ini bertujuan agar di seluruh wilayah kabupaten Barito Selatan dapat
meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan, terutama di
daerah terpencil
- Indikator : - Meningkatnya persentase keluarga dengan pola hidup bersih dan
sehat
- Penyuluhan Kesehatan Masyarakat Rumah Sakit (PKMRS)
- SKPD Penanggungjawab : Dinas Kesehatan, RSUD Buntok
- Pelaksanaan Program : 2012-2016

4)

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu Melahirkan dan Anak
Program ini bertujuan untuk meningkatkan pelayananan kesehatan ibu
melahirkan dan anak.
- Indikator : - Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan ibu dan
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reproduksi serta pelayanan kesehatan
- Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif (PONEK)
- SKPD Penanggungjawab : Dinas Kesehatan dan RSUD Buntok
- Pelaksanaan Program : 2012-2016
5)

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
Program ini bertujuan untuk meningkatkan pelayananan kesehatan anak balita
dalam rangka menurunkan angka kematian balita.
- Indikator : - Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan anak
balita
- SKPD Penanggungjawab : Dinas Kesehatan dan RSUD Buntok
- Pelaksanaan Program : 2012-2016

6)

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
Program ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada lansia
- Indikator : - Meningkatnya pelayanan kesehatan lansia
- SKPD Penanggungjawab : Dinas Kesehatan
- Pelaksanaan Program : 2012-2016

7)

Program Peningkatan Pelayanan Tenaga Kesehatan
Program bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan tenaga
kesehatan yang terdapat di seluruh wilayah kabupaten
- Indikator : - Rasio dokter per satuan penduduk
- Jumlah layanan tenaga kesehatan
- Rasio tenaga medis per satuan penduduk
- Rasio dokter berijin praktek
- SKPD Penanggungjawab : Dinas Kesehatan
- Pelaksanaan Program : 2012-2016

8)

Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana
Tenaga Kesehatan
Program ini bertujuan untuk melaksanakan pengadaan, peningkatan dan
perbaikan sarana dan prasarana kesehatan dan tenaga kesehatan kabupaten
- Indikator : - Jumlah peralatan pendukung kesehatan
- Jumlah sarana dan prasarana pendukung tenaga kesehatan
- SKPD Penanggungjawab : Dinas Kesehatan
- Pelaksanaan Program : 2012-2016
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9)

Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana
Kesehatan
Program ini bertujuan untuk melaksanakan pengadaan, peningkatan dan
perbaikan sarana prasarana kesehatan
- Indikator : - Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk
- Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk
- SKPD Penanggungjawab : Dinas Kesehatan
- Pelaksanaan Program : 2012-2016

10) Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Infrastruktur Kesehatan
Program Ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan dan memperbaiki
infrastruktur penunjang kesehatan
- Indikator : - Koordinasi program pembangunan jalan

dan jembatan, khusus

yang menjadi kewenangan kabupaten
- SKPD Penanggungjawab : Dinas Pekerjaan Umum
- Pelaksanaan Program : 2012-2016
11)

Program Pembangunan Rumah Ibadah dan Fasilitas Sosial
Program Ini dilaksanakan dengan untuk meningkatkan dan memperbaiki
infrastruktur penunjang kesehatan dan fasilitas sosial lainnya di seluruh
wilayah kabupaten
- Indikator : - Rasio rumah sakit/satuan penduduk
- Rasio rumah ibadah/satuan penduduk
- SKPD Penanggungjawab : Dinas Pekerjaan Umum
- Pelaksanaan Program : 2012-2016

5.

Program Pembangunan Daerah Strategi 5 (Kelima ) : Menyelenggarakan sistem dan
kemitraan ekonomi kerakyatan.
Strategi ini dilaksanakan dengan membuat regulasi dan fasilitas penciptaan iklim

usaha

yang kondusif bagi tumbuhnya ekonomi kerakyatan, mengembangkan kewirausahaan dan
keunggulan kompetitif pelaku ekonomi kerakyatan, meningkatkan produksi dan perluasan
jaringan pemasaran dalam rangka

peningkatan daya saing, mengembangkan kemitraan

usaha antara ekonomi kerakyatan dengan ekonomi skala besar, serta mengembangkan
industri kecil dan

menengah. Program pembangunan daerah yang dilakukan untuk

mencapai strategi tersebut diatas adalah:
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1)

Program Peningkatan Akses Terhadap Sumber Daya Produktif
Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap sumber daya
produktif dari pelaku usaha KUMKM
- Indikator : - Sinergi program dan kegiatan Koperasi UMKM
- SKPD Penanggungjawab : Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- Pelaksanaan Program : 2012-2016

2)

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Program ini diarahkan untuk menumbuhkembangkan industri kecil dan
menengah
- Indikator : - Pertumbuhan Industri
- Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri
- Cakupan bina kelompok pengrajin
- SKPD Penanggungjawab : Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- Pelaksanaan Program : 2012-2016

3)

Program Peningkatan Iklim Usaha Yang Kondusif Bagi Koperasi dan UMKM
Program ini bertujuan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi
KUMKM agar dapat mengembangkan usahanya
- Indikator : - Peningkatan KUMKM dalam mengembangkan usaha
- SKPD Penanggungjawab : Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- Pelaksanaan Program : 2012-2016

4)

Program Penguatan Kelembagaan Koperasi
Program ini diarahkan untuk dapat memperkuat kelembagaan koperasi agar
dapat meningkatkan pelayanan kepada anggotanya
- Indikator : - Jumlah koperasi aktif
- SKPD Penanggungjawab : Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- Pelaksanaan Program : 2012-2016

5)

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Program ini diarahkan untuk meningkatkan jumlah dan nilai investasi baik

skala

nasional maupun asing.
- Indikator : - Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)
- Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)
- SKPD Penanggungjawab : Badan Penanaman Modal Daerah
- Pelaksanaan Program : 2012-2016

VII -14

6)

Program Penguatan Kelembagaan Koperasi
Program ini diarahkan untuk penguatan Kelembagaan Koperasi
- Indikator : - Persentase koperasi aktif
- SKPD Penanggungjawab : Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- Pelaksanaan Program : 2012-2016

7)

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
Program ini bertujuan untuk mengembangkan lembaga ekonomi pedesaan
melalui pengembangan koperasi pedesaan
- Indikator : - Jumlah koperasi pedesaan
- SKPD Penanggungjawab : Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- Pelaksanaan Program : 2012-2016

8)

Program Pengembangan dan Pengendalian Perikanan Tangkap
Program ini diarahkan untuk menaikkan produksi perikanan tangkap secara
terkendali
- Indikator : - Produksi perikanan tangkap 7.493 ton
- SKPD Penanggungjawab : Dinas Kelautan dan Perikanan
- Pelaksanaan Program : 2012-2016

9)

Program Penanganan Kerawanan Pangan
Program ini bertujuan untuk mengantisipasi timbulnya masalah kerawanan
pangan dengan pendekatan wilayah
- Indikator : - Jumlah Daerah rawan pangan yang ditangani
- Jumlah desa mandiri pangan
- SKPD Penanggungjawab : Badan Ketahanan Pangan
- Pelaksanaan Program : 2012-2016

10)

Program Ketersediaan dan Cadangan Pangan
Program ini diarahkan untuk dapat menciptakan cadangan pangan

masyarakat

melalui pengembangan lumbung pangan
- Indikator : - Terpenuhinya Ketersediaan Eenergi dan Protein perkapita
- Menguatnya Cadangan Pangan
- SKPD Penanggungjawab : Badan Ketahanan Pangan
- Pelaksanaan Program : 2012-2016
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11)

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani melalui
peningkatan pendapatan riil petani
- Indikator : - Nilai Tukar Petani
- Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB
- SKPD Penanggungjawab : Dinas Pertanian dan Perkebunan
- Pelaksanaan Program : 2012-2016

12)

Program Peningkatan Daya Saing SDM Koperasi dan UMKM
Program ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing SDM koperasi dan UMKM
- Indikator : - Jumlah diklat bagi KUKM
- SKPD Penanggungjawab : Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- Pelaksanaan Program : 2012-2016

13)

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
Program ini bertujuan untuk melindungi konsumen melalui penerbitan sertifikat
halal dan pengawasan berbagai produk perdagangan
- Indikator : - Produk halal yang berlabel
- Produk makanan dan minuman aman di konsumsi
- SKPD Penanggungjawab : Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- Pelaksanaan Program : 2012-2016

14)

Program Penganekaragaman dan Keamanan Pangan
Program ini diarahkan untuk meningkatkan ketahanan pangan melalui
peningkatan produksi pangan
- Indikator : - Tercapainya skor PPH
- Terawasinya dan terbinanya keamanan pangan
- SKPD Penanggungjawab : Badan Ketahanan Pangan
- Pelaksanaan Program : 2012-201

15)

Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Program ini bertujuan untuk meningkatkan angka partisipasi tenaga kerja
- Indikator : - Partisipasi angkatan kerja perempuan
- Rasio daya serap tenaga kerja
- Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur
- SKPD Penanggungjawab : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- Pelaksanaan Program : 2012-2016
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16)

Program Peningkatan Peran Perempuan Di Perdesaan
Program ini bertujuan untuk meningkatkan angka partisipasi tenaga kerja
khususnya perempuan di pedesaan
- Indikator : - Partisipasi angkatan kerja perempuan
- Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah desa
- SKPD Penanggungjawab : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- Pelaksanaan Program : 2012-2016

17)

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian
Program ini bertujuan untuk menaikan tingkat penerapan teknologi pertanian
dalam rangka peningkatan produktifitas sektor pertanian
- Indikator : - Jumlah terapan teknologi pertanian
- SKPD Penanggungjawab : Dinas Pertanian dan Peternakan
- Pelaksanaan Program : 2012-2016

18)

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Perkebunan
Program ini bertujuan untuk menaikan tingkat penerapan teknologi perkebunan
dalam rangka peningkatan produktifitas sub sektor perkebunan
- Indikator : - Jumlah terapan teknologi perkebunan
- SKPD Penanggungjawab : Dinas Perkebunan
- Pelaksanaan Program : 2012-2016

19)

Program Peningkatan Produksi Pertanian
Program ini bertujuan untuk menaikan produksi beberapa komoditas pertanian
khususnya komoditas pangan
- Indikator : - Jumlah produksi pertanian
- SKPD Penanggungjawab : Dinas Pertanian dan Peternakan
- Pelaksanaan Program : 2012-2016

20)

Program Peningkatan Produksi Perkebunan
Program ini bertujuan untuk menaikan produksi beberapa komoditas perkebunan
khususnya komoditas yang berasal dari perkebunan rakyat
- Indikator : - Jumlah produksi perkebunan
- SKPD Penanggungjawab : Dinas Perkebunan
- Pelaksanaan Program : 2012-2016
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21)

Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian
Program ini diarahkan untuk menaikan kapasitas tenaga penyuluh pertanian
dalam rangka menaikan produksi beberapa komoditas pertanian khususnya
komoditas pangan
- Indikator : - Jumlah pelatihan pada penyuluh pertanian
- SKPD Penanggungjawab : Dinas Pertanian dan Peternakan
- Pelaksanaan Program : 2012-2016

22)

Program Pemberdayaan Penyuluh Perkebunan Lapangan
Program ini diarahkan untuk menaikan kapasitas tenaga penyuluh
dalam rangka menaikan produksi beberapa komoditas

perkebunan

perkebunan khususnya

komoditas perkebunan rakyat
- Indikator : - Jumlah pelatihan penyuluh perkebunan
- SKPD Penanggungjawab : Dinas Pertanian dan Perkebunan
- Pelaksanaan Program : 2012-2016
23)

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
Program ini bertujuan untuk menaikan produksi beberapa komoditas hasil
peternakan
- Indikator : - Jumlah Ternak pertahun
- SKPD Penanggungjawab : Dinas Perikanan dan Peternakan
- Pelaksanaan Program : 2012-2016

24)

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemasaran beberapa komoditas
hasil produksi peternakan
- Indikator : - Jumlah pemasaran ternak pertahun
- SKPD Penanggungjawab : Dinas Perikanan dan Peternakan
- Pelaksanaan Program : 2012-2016

25)

Program Pengembangan Wirausaha
Program ini bertujuan untuk mengembangkan semangat dan jiwa kewirausahaan
para nelayan dan pembudidaya ikan dalam rangka

mewujudkan beberapa

kawasan minapolitan
- Indikator : - Terbentuknya kawasan minapolitan
- SKPD Penanggungjawab : Dinas Perikanan dan Peternakan
- Pelaksanaan Program : 2012-2016
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26)

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian
Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemasaran beberapa komoditas hasil
pertanian di berbagai komoditas pertanian
- Indikator : - Jumlah pemasaran hasil pertanian pertahun
- SKPD Penanggungjawab : Dinas Pertanian dan Perkebunan
- Pelaksanaan Program : 2012-2016

27)

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan
Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemasaran beberapa komoditas hasil
produksi perkebunan terutama komoditas perkebunan rakyat
- Indikator : - Jumlah pemasaran hasil perkebunan pertahun
- SKPD Penanggungjawab : Dinas Pertanian dan Perkebunan
- Pelaksanaan Program : 2012-2016

28)

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
Program ini bertujuan untuk meningkatkan penerapan teknologi peternakan
dalam rangka menaikan produktifitas sektor peternakan
- Indikator : - Jumlah terapan teknologi peternakan
- SKPD Penanggungjawab : Dinas Perikanan dan Peternakan
- Pelaksanaan Program : 2012-2016

29)

Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
Program ini diarahkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya
hutan
- Indikator : - Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB
- Jenis dan jumlah hasil pengolahan sumber daya hutan
- SKPD Penanggungjawab : Dinas Kehutanan
- Pelaksanaan Program : 2012-2016

30)

Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan
Program ini bertujuan untuk mewujudkan perencanaan dan pengembangan hutan
yang optimal dan berkelanjutan
- Indikator : - Dokumen perencanaan dan kebijakan - pengembangan hutan
- SKPD Penanggungjawab : Dinas Kehutanan
- Pelaksanaan Program : 2012-2016
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31)

Program Penumbuhan Industri Agro
Program ini bertujuan untuk menumbuhkembangkan industri agro untuk
memperkuat struktur ekonomi daerah yang lebih berimbang
- Indikator : - Jumlah industri agro pertahun
- SKPD Penanggungjawab : Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- Pelaksanaan Program : 2012-2016

32)

Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya
Program ini bertujuan untuk meningkatkan produksi beberapa komoditas
perikanan budiaya
- Indikator : - Produksi perikanan budaya 43.093,03 ton
- SKPD Penanggungjawab : Dinas Kelautan dan perikanan
- Pelaksanaan Program : 2012-2016

33)

Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan
Program ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing beberapa produk
perikanan melalui perbaikan kualitas produk olahan hasil perikanan
- Indikator : - Produksi produk olahan hasil perikanan 56.408 ton
- SKPD Penanggungjawab : Dinas Perikanan dan Peternakan
- Pelaksanaan Program : 2012-2016

34)

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Program ini bertujuan untuk merehabilitasi hutan dan lahan kritis pada beberapa
kawasan DAS
- Indikator : - Berkurangnya lahan kritis pada DAS
- SKPD Penanggungjawab : Dinas Kehutanan
- Pelaksanaan Program : 2012-2016

35

Program Distribusi dan Pangan
Program ini bertujuan untuk mengembangkan

distribusi, harga dan stabilmya

pasokan pangan dalam rangka mendukung ketahanan pangan di daerah
- Indikator : - Tersedianya informasi pasokan, harga, dan akses pangan
- Stabilnya harga pangan
- Stabilnya pasokan pangan
- SKPD Penanggungjawab : Badan Ketahanan Pangan
- Pelaksanaan Program : 2012-2016
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36)

Program Penyelenggaraan Penyuluhan
Program ini bertujuan untuk tersusunya dokumen program, rencana kerja dan
peta komoditas unggulan serta diseminasi informasi teknologi pertanian
- Indikator : - Jumlah dokumen programa
- Jumlah dokumen rencana kerja
- Tersusunya peta wilayah komoditas unggulan
- Terdiseminasi informasi teknologi pertanian
- SKPD Penanggungjawab : Badan Ketahanan Pangan
- Pelaksanaan Program : 2012-2016

37)

Program Pengembangan Kelembagaan Penyuluhan
- Indikator : - Berkembangannya keberdayaan dan kemandirian petani/
kelompok tani
- Terwujudnya kemandirian usaha antara petani dengan pengusaha
- Terwujudnya akses petani ke Lembaga keuangan, Informasi,
sarana produksi pertanian dan pemasaran
- Meningkatnya produktivitas agribisnis komditi unggulan
- Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani
-

38)

Program Peningkatan Efesiensi Perdagangan Dalam Negeri
Program ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi perdagangan dalam negeri
melalui beberapa kegiatan promosi dan kontak dagang
- Indikator : - Promosi produk unggulan daerah
- Terjalin kontak dagang produk lokal
- SKPD Penanggungjawab : Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- Pelaksanaan Program : 2012-2016

6. Program Pembangunan Daerah Strategi 6 (Keenam) : Peningkatan kapasitas aparatur
dan standar operasional birokrasi.
Program pembangunan daerah yang dilakukan untuk mencapai strategi tersebut

diatas

adalah:
1)

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparatur untuk
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
- Indikator : - Percepatan layanan
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- SKPD Penanggungjawab : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
- Pelaksanaan Program : 2012-2016
7. Program Pembangunan Daerah Strategi 7 (Ketujuh): Peningkatan Daya Saing
Masyarakat
Program pembangunan daerah yang dilakukan untuk mencapai strategi tersebut

diatas

adalah:
1)

Program Pendidikan Non Formal
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas SDM melalui pendidikan
non formal antara lain pendidikan kecakapan hidup, pelatihan, peningkatan
keterampilan.
- Indikator : - Jumlah Pelatihan 10 paket
- SKPD Penanggungjawab : Dinas Pendidikan
- Pelaksanaan Program : 2012-2016

2)

Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK,
Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)
Program ini bertujuan untuk memberikan pembinaan bagi eks penyandang
penyakit sosial, antara lain melalui pendidikan keterampilan, pelatihan,

kursus,

atau sosialisasi.
- Indikator : - Jumlah Pelatihan keterampilan dan Bimbingan Sosial
- SKPD Penanggungjawab : Dinas Sosial
- Pelaksanaan Program : 2012-2016
3)

Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas SDM serta produkstifitas
tenaga kerja antara lain melalui pelatihan, peningkatan keterampilan.
- Indikator : - Jumlah pelatihan
- SKPD Penanggungjawab : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- Pelaksanaan Program : 2013-2015

4)

Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat
dengan membuka lapangan kerja baru maupun meningkatkan kapasitas
tenaga kerja yang sudah ada.
- Indikator : - Jumlah Lapangan Kerja
- SKPD Penanggungjawab : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
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- Pelaksanaan Program : 2012-2016
5)

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Program ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan mengembangkan
kapasitas regulasi di bidang ketenagakerjaan
- Indikator : - Dokumen/regulasi tentang perlindungan
pekerja
- SKPD Penanggungjawab : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- Pelaksanaan Program : 2011-2012

6)

Program Peningkatan Iklim Usaha Yang Kondusif Bagi Koperasi dan UMKM
Program ini bertujuan untuk meningkatkan iklim usaha yang Kondusif bagi
Koperasi dan UMKM, antara lain dengan memfasilitasi/regulasi
- Indikator : - Dokumen/regulasi
- SKPD Penanggungjawab : Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- Pelaksanaan Program : 2011-2012

7)

Program Peningkatan Akses Terhadap Sumberdaya Produktif
Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap Sumberdaya lembaga
keuangan/pembiayaan
- Indikator : - Jumlah KUKM terakses untuk pembiayaan
- SKPD Penanggungjawab : Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- Pelaksanaan Program : 2012-2016

8)

Program Peningkatan Daya Saing SDM Koperasi dan Usaha Mikro Kecil
Menengah
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas SDM koperasi dan

usaha

mikro kecil menengah, antara lain melalui pelatihan
- Indikator : - Jumlah Pelatihan
- SKPD Penanggungjawab : Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- Pelaksanaan Program : 2012-2016
9)

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Program ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan mengembangkan
kapasitas regulasi di bidang ketenagakerjaan
- Indikator : - Dokumen/regulasi tentang perlindungan pekerja
- SKPD Penanggungjawab : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
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- Pelaksanaan Program : 2011-2012
10)

Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya
Program ini bertujuan untuk memfasilitasi pengembangan kerjasama dalam
pengelolaan kekayaan budaya
- Indikator : - Jumlah kerjasama dibidang kebudayaan
- SKPD Penanggungjawab : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
- Pelaksanaan Program : 2012-2016

11)

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
Program ini bertujuan untuk meningkatkan peran serta kapasitas pemuda dalam
kegiatan-kegiatan pembangunan yang melibatkan kepemudaan
- Indikator : - Jumlah kegiatan kepemudaan 8 kegiatan
- SKPD Penanggungjawab : Dinas Pemuda dan Olahraga
- Pelaksanaan Program : 2012-2016

12)

Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan

Kecakapan

Hidup Pemuda
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kewirausahaan dan
kecakapan hidup pemuda, sehingga mampu mandiri dan tercipta jiwa
kewirausahaan.
- Indikator : - Jumlah wirausahawan muda
- SKPD Penanggungjawab : Dinas Pemuda dan Olah Raga
- Pelaksanaan Program : 2012-2016
13)

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
Program ini bertujuan untuk melakukan pembinaan dan pemasyarakatan olah
raga, dengan terselenggaranya lembaga/wadah-wadah olah raga di masyarakat.
- Indikator : - Jumlah klub olahraga
- SKPD Penanggungjawab : Dinas Pemuda dan Olah Raga
- Pelaksanaan Program : 2012-2016

14)

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
Program ini bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat pedesaan
- Indikator : - Jumlah fasilitasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat
desa
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- SKPD Penanggungjawab : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- Pelaksanaan Program : 2012-2016
15)

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
Program ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam
membangun desanya
- Indikator : - Jumlah partisipasi masyarakat dalam membangun desa
- SKPD Penanggungjawab : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- Pelaksanaan Program : 2012-2016

16)

Program Pengembangan Produk dan Pemasaran Bagi Koperasi dan UMKM
Program ini bertujuan untuk mengembangkan produk yang dihasilkan oleh
Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, sekaligus mengembangkan cara
pemasaran produk.
- Indikator : - Jumlah KUMKM mengikuti panduan/promosi dan kemitraan
- SKPD Penanggungjawab : Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- Pelaksanaan Program : 2012-2016

8. Program Pembangunan Daerah Strategi ke-8 (Delapan) : Penguatan seni budaya dan
kearifan lokal yang mendukung aktivitas pembangunan
Program pembangunan daerah yang dilakukan untuk mencapai strategi tersebut di

atas

adalah:
1)

Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemitraan dalam rangka
pengembangan wawasan kebangsaan
- Indikator : - Jumlah kemitraan seminar, sarasehan dan diskusi, sosialisasi
- SKPD Penanggungjawab : Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan
Masyarakat
- Pelaksanaan Program : 2012-2016

2)

Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)
Program ini bertujuan untuk meningkatkan upaya-upaya pemberantasan penyakit
masyarakat (pekat)
- Indikator : Angka kriminalitas
- SKPD Penanggungjawab : Satuan Polisi Pamong Praja
- Pelaksanaan Program : 2012-2016
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3)

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Program ini bertujuan untuk meningkatkan perlindungan serta memberikan
keamanan dan kenyamanan lingkungan
- Indikator : - Kerjasama dengan pihak terkait (Kodim, Polres, siswa, dan
mahasiswa)
- Angka kriminalitas
- SKPD Penanggungjawab : Satuan Polisi Pamong Praja
- Pelaksanaan Program : 2012-2016

4)

Program Pemeliharaan Kamtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemeliharaan Kamtibmas dan
pencegahan tindak kriminal, agar tercipta keamanan dan kenyamanan lingkungan
- Indikator : - Deteksi dini setiap tahun
- Jumlah linmas per-10000 penduduk
- SKPD Penanggungjawab : Satuan Polisi Pamong Praja
- Pelaksanaan Program : 2012-2016

5)

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hidup berbangsa dan
bernegara
- Indikator

: - Jumlah siswa, mahasiswa, dan ormas/LSM yang dibina

- SKPD Penanggungjawab : Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan
Masyarakat
- Pelaksanaan Program : 2012-2016
6)

Program Pendidikan Politik Masyarakat
Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi
masyarakat dalam berpolitik
- Indikator

: - Kerjasama ormas/LSM, parpol dan lembaga legislatif

- SKPD Penanggungjawab : Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan
Masyarakat
- Pelaksanaan Program : 2012-2016
7)

Program Pengembangan Kekayaan dan Keragaman Budaya
Program ini diarahkan untuk pengembangan kekayaan dan keragaman

Budaya,

melalui peningkatan pemahaman untuk melestarikan dan memelihara

kekayaan

serta keragaman budaya
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- Indikator : - Jumlah Pelatihan
- SKPD Penanggungjawab : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
- Pelaksanaan Program : 2014-2015
8)

Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya
Program ini diarahkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat agar mampu
berpartisipasi dalam mengelola, melestarikan kekayaan dan keragaman budaya
- Indikator : - Jumlah Pelatihan
- SKPD Penanggungjawab : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
- Pelaksanaan Program : 2013-2014

10.

Program Pembangunan Daerah Strategi ke-9 (Kesembilan

): Penataan

Tata Ruang untuk pengelolaan sumberdaya alam dan energi yang mendukung
pengembangan ekonomi unggulan daerah

dan keberlanjutan lingkungan hidup

Program pembangunan daerah yang dilakukan untuk mencapai strategi ini adalah:
1)

Program Pengembangan Cluster Ekonomi
Program pengembangan cluster ekonomi ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan
mengembangkan kawasan strategis khususnya cluster-cluster ekonomi unggulan
- Indikator : - PDRB
- Jumlah cluster
- SKPD Penanggungjawab : Bappeda
- Pelaksanaan Program : 2012-2016

2)

Program Perencanaan Tata Ruang
Program perencanaan tata ruang adalah dasar untuk pemanfaatan ruang serta
melaksanakan pengendalian dan pemanfaatan ruang yang partisipatif dan
akuntabel
- Indikator : - Dokumen RTRWP
- SKPD Penanggungjawab : Dinas Pekerjaan Umum
- Pelaksanaan Program : 2011-2012

3)

Program Pemanfaatan Ruang
Program pemanfaatan ruang adalah dasar untuk pemanfaatan ruang serta
melaksanakan pengendalian dan pemanfaatan ruang yang partisipatif dan
akuntabel
- Indikator : - Dokumen detail rencana pengembangan kawasan strategis
kabupaten
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- SKPD Penanggungjawab : Bappeda
- Pelaksanaan Program : 2012-2016
4)

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Program pengendalian pemanfaatan ruang ini bertujuan untuk mengendalikan
pemanfaatan ruang sesuai arahan rencana tata ruang
- Indikator : - Dokumen laporan pengendalian RTRWP
- SKPD Penanggungjawab : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- Pelaksanaan Program : 2012-2016

5)

Program Peningkatan Kota Buntok Sebagai Pusat Kegiatan Wilayah yang
melayani kegiatan skala provinsi dan beberapa kabupaten/kota
Program ini dilaksanakan dalam upaya meningkatkan tata kota Buntok sebagai
pusat pelayanan pemerintahan, produksi, perdagangan dan perniagaan,
kebudayaan, kesehatan dan rekreasi, industri kecil, pendidikan, pariwisata, dan
transportasi.
- Indikator : - Dokumen Rencana Pengembangan Penataan Kota
- SKPD Penanggungjawab : Bappeda , Tata Kota, PU, Pendidikan, Dishupkominfo,
Disbudpar, Kesehatan, Linkungan Hidup.
- Pelaksanaan Program : 2012-2013

6)

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
Program ini dilaksanakan untuk mengidentifikasi tingkat degradasi lingkungan,
berikut sosialisasinya kepada semua stakeholder
- Indikator : - Data Kualitas Air
- Data Kualitas Udara
- Data Limbah Bahan Beracun Berbahaya (B3)
- SKPD Penanggungjawab : Badan Lingkungan Hidup
- Pelaksanaan Program : 2012-2016

7)

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumberdaya Alam Dan
Lingkungan Hidup
Program ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas dan akses
informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup
- Indikator : - Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan

Hidup (RPPLH)
- Dokumen KLHS, NSDA
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- Dokumen informasi sumber daya mineral
- Terselenggaranya pengelolaan sistem informasi geografis, untuk
menunjang sektor pertambangan
- SKPD Penanggungjawab : Badan Lingkungan Hidup,
- Pelaksanaan Program : 2012-2016
8)

Program Penyiapan Pengembangan Wilayah Pertambangan
Program ini dilaksanakan dalam rangka menyiapkan pengembangan data

dasar

wilayah pertambangan
- Indikator : - Terselenggaranya pengelolaan sistem informasi geografis, untuk
menunjang sektor pertambangan
- SKPD Penanggungjawab : Dinas Pertambangan dan Energi
- Pelaksanaan Program : 2011-2012
9)

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumberdaya Mineral
Dan Batubara, Migas Dan Panas Bumi
Program ini dilaksanakan dalam rangka meningkatan kualitas dan akses informasi
sumberdaya mineral dan batubara, migas dan panas bumi - Indikator : - Tersedia
data potensi bahan galian
- SKPD Penanggungjawab : Dinas Pertambangan dan Energi
- Pelaksanaan Program : 2011-2013

10)

Program Mitigasi dan Adaptasi Bencana serta Perubahan Iklim
Program ini dilaksanakan dalam upaya melakukan Mitigasi dan adaptasi
Perubahan iklim
- Indikator : - Rekomendasi Komda REDD
- Rekomendasi Dewan Daerah Perubahan Iklim
- SKPD Penanggungjawab : Badan Lingkungan Hidup
- Pelaksanaan Program : 2012-2016

11)

Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagaan Listrikan

dan

Energi
Program ini dilaksanakan dengan menyusun peraturan/pedoman tentang
ketenagalistrikan dan energi, melakukan penghematan pada pemanfaatan energi
yang tidak terbarukan dan menciptakan sumber-sumber energi baru

yang

terbarukan.
- Indikator : - Pembangunan PLTU/PLTH/PLPH
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- Jumlah rumah didaerah yang dialiri listrik
- Tersedianya jaringan bawah tanah
- SKPD Penanggungjawab : Dinas Pertambangan dan Energi
- Pelaksanaan Program : 2012-2016
Ringkasan kebijakan umum dan program pembangunan masing-masing strategi

dapat dilihat

pada Tabel 7.1 berikut ini.
Tabel 7.1
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah
Strategi 1 : Peningkatan Infrastruktur Kota Buntok, Kecamatan dan Perdesaan
Kebijakan Umum

Program Pembangunan
Daerah

Indikator

1.

1) Program penyusunan
sistem transportasi

 Perda/Perkada
transportasi

2) Program penyusunan
Sistem Komunikasi dan
Informatika

 Perda/Perkada Sistem
Komunikasi & Informatika

Dinas Perhubungan,
Komunikasi
dan Informatika

3) Program Pembangunan
jalan dan jembatan

 Panjang jalan dilalui
Kendaraan Roda 4 menuju
Pemukiman

Dinas Pekerjaan
Umum

2.

Perbaikan regulasi dan
Pengaturan bidang
Transportasi, komunikasi, dan
informatika;

Pengembangan dan perbaikan
infrastruktur dan sarana/
prasarana transportasi,
komunikasi, dan informatika
dengan tetap memperhatikan
prioritas pada daya ukungnya
bagi pengembangan ekonomi
lokal dan kerakyatan

SKPD
Penanggungjawab
Sistem

Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan
Informatika

 Panjang jalan
dilalui
kendaraan Roda 4 menuju
kegiatan produksi·
 Jumlah jembatan yang
menghubungkan antar
daerah produksi
 Jalan penghubung
dari
kabupaten ke
ibukota
provinsi, antar kabupaten/
kota, dari dan ke kecamatan
/desa

4) Program rehabilitasi/
Pemeliharaan rutin jalan
dan jembatan

 Jumlah perbaikanperbaikan jalan

Dinas Pekerjaan
Umum

 Jumlah perbaikan jembatan

5) . Program pembangunan/
Pengadaan sarana dan
Prasarana perhubungan

 Jumlah terminal bus, halte,
dermaga pelabuhan, dan

·Dinas Perhubungan,
Komunikasi
dan Informatika

 bandara
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6. Program pembangunan
Jaringan komunikasi dan
informatika

· Jumlah daerah/desa yang
terlayani jaringan telepon

·Dinas Perhubungan,
Komunikasi
dan Informatika

7) Program pembangunan/
Pengadaan sarana dan
Prasarana komunikasi dan
Informatika

· Jumlah tower komunikasi

·Dinas Perhubungan,
Komunikasi
dan Informatika

8) Program rehabilitasi/
Pemeliharaan sarana dan
Prasarana komunikasi dan
informatika

· Jumlah perbaikanperbaikan
Terhadap
sarana dan
Prasarana komunikasi

·Dinas Perhubungan,
Komunikasi
dan Informatika

9) Program peningkatan
Pelayanan perhubungan

· Jumlah penumpang yang di
layani per-tahun

·Dinas Perhubungan,
Komunikasi
dan Informatika

10) Program Peningkatan
prasarana dan fasilitas
perhubungan.

· Jumlah perencanaan/studio,
sarana dan prasarana
transportasi

·Dinas Perhubungan,
Komunikasi
dan Informatika

11) Program peningkatan
prasarana dan fasilitas
transportasi udara

· Jumlah master plan
· Jumlah perencanaan
Fasilitas prasarana dan
keselamatan Bandar udara

·Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan
Informatika

Strategi 2 : Pengembangan infrastruktur pengairan dan pengembangan energi kelistrikan
Kebijakan Umum

Program Pembangunan
Daerah

Indikator

SKPD
Penanggungjawab

1. Pembangunan dan
Pemeliharaan infrastruktur
pengairan makro dan mikro
serta pencetakan sawah

1) Program
pengembangan dan
pengelolaan jaringan
irigasi, rawa dan
jaringan pengairan
lainnya.

· Rasio Jaringan Irigasi
· Luas irigasi dalam kondisi
baik
· Luas Sawah tercetak

Dinas Pekerjaan
Umum

2.

Penyediaan prasarana
pembangkit listrik yang
Memprioritaskan
pengembangan ekonomi
kerakyatan dan interkoneksi
jaringan listrik

2) Program pembangunan · Panjang jalan yang
saluran d rainase/ gorong- memiliki trotoar dan
gorong
drainase/saluran
pembuangan air
(minimal 1,5 m)
3) Program pembangunan
· Pembangunan turap di
turap/talud/bronjong
wilayah jalan
penghubung dan aliran
sungai rawan longsor
lingkup kewenangan
kota
1) Program pembinaan
· Pembangunan
dan pengembangan
PLTU/PLTH/PLPH
bidang
ketenagalistrikan · Jumlah rumah di daerah
dan
yang dialiri listrik
energi

·Dinas Pekerjaan
Umum

· Dinas Pekerjaan
Umum

· Dinas
Pertambangan
dan Energi

Strategi 3 : Perbaikan sistem dan akses pendidikan
Kebijakan Umum

Program Pembangunan
Daerah

Indikator

SKPD
Penanggungjawab
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1.

2.

3.

Perbaikan sistem bagi tenaga
pendidik dan kependidikan
untuk merangsang dan
meningkatkan motivasi
pengabdian dan
prefesionalisme dalam
berkerja.

1) Program Peningkatan
mutu pendidik dan tenaga
kependidikan

· Jumlah guru
bersertifikasi 82 persen
· Persentase kualifikasi
pendidik SD/SDLB 40 persen,
SMP/SMPLB 87 persen

· Dinas Pendidikan

2) Program peningkatan
Kesejahteraan
tenaga
pendidik dan kependidikan

· Rupiah alokasi
kesejahteraan lebih dari guru
di daerah

· Dinas Pendidikan

Peningkatan kapasitas
organisasi dan manajerial
serta dukungan infrastruktur
data dan informasi pendidikan

3) Program Peningkatan
kapasitas Sumber
daya aparatur

· Rata-rata jam latihan
per orang per tahun dinas
pendidikan

· Dinas Pendidikan

4) Program peningkatan
Manajemen Pelayanan
Pendidikan

· Jumlah jenis pelatihan
10 kegiatan

· Dinas Pendidikan

5) Program pengembangan
data/informasi

· Tersedianya database
pendidikan tiap
kecamatan
dan kabupaten
· Jumlah penerima Beasiswa
· Rupiah beasiswa Rp.
· Jumlah buku
· Jumlah Penerima beasiswa
· Rupiah Beasiswa

· Dinas Pendidikan

· Jumlah anggota/pengunjung
3.012 orang
· Jumlah perpustakaan 1 unit
· Jumlah buku 22.568 judul

· Badan
Perpustakaan,
Arsip dan
Dokumentasi

· Terbangun dan
terehabnya rumah dinas
kepala sekolah, guru
dan penjaga sekolah
SD, SMP, SMA, SMK
B 25 paket.
· Sekolah pendidikan
SD/MI kondisi bangunan
baik
· Sekolah pendidikan
SMP/MTs dan
SMA/SMK/MA kondisi
bangunan baik
· Koordinasi program
pembangunan jalan dan
jembatan, khusus yang
menjadi kewenangan
kabupaten/kota
· Terbangunnya jalan dan
jembatan khususnya
yang menjadi
kewenangan provinsi
secara bertahap dan

· Dinas Pendidikan

Peningkatan dukungan saran
dan prasarana pendidikan
serta infrastruktur pendidikan
secara bertahap

6) Program Wajib Belajar
Pendidikan Dasar Sembilan
Tahun
7) Program Pendidikan
Menengah
8) Program
pengembangan
budaya baca dan
pembinaan
perpustakaan
9) Program
pembangunan
sarana dan
prasarana
pendidikan

10) Program
pembangunan
jalan dan
Jembatan

· Dinas Pendidikan
· Dinas Pendidikan

· Dinas Pekerjaan
Umum
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berkesinambungan

11) Program
pengadaan alat
angkutan jalan
raya

· Jumlah trayek menuju
kawasan pendidikan

· Dinas
Perhubungan,
Komunikasi dan
Informatika

12) Program
pengadaan alat
angkutan air

· Jumlah trayek menuju
kawasan pendidikan

· Dinas
Perhubungan,
Komunikasi dan
Informatika

Strategi 4: Perbaikan sistem dan akses kesehatan
Kebijakan Umum

Program Pembangunan
Daerah

Indikator

SKPD
Penanggungjawab

1. Perbaikan regulasi dan
standarisasi pelayanan
kesehatan;

1) Program standarisasi
pelayanan
kesehatan

· Regulasi Standar
Pelayanan Kesehatan
· Meningkatnya mutu
layanan kesehatan

· Dinas Kesehatan
RSUD

2) Program Upaya
Kesehatan
Masyarakat

· Meningkatnya derajat
kesehatan masyarakat
dan terlaksananya
upaya pencegahan
kesehatan masyarakat

· Dinas Kesehatan
RSUD

3) Program
Promosi
Kesehatan dan
Pemberdayaan
Masyarakat

· Meningkatnya
persentase keluarga
dengan pola hidup
bersih dan sehat
· Penyuluhan Kesehatan
Masyarakat Rumah
Sakit (PKMRS)
·
· Meningkatnya
ketersediaan dan
keterjangkauan
pelayanan ibu dan
reproduksi serta
pelayanan kesehatan
· Pelayanan Obstetri
Neonatal Emergency
Komprehensif
(PONEK)
· Meningkatnya
ketersediaan dan
keterjangkauan
pelayanan anak balita

· Dinas Kesehatan
RSUD

6) Program
peningkatan
pelayanan
kesehatan lansia

· Meningkatnya
pelayanan kesehatan
lansia

· Dinas Kesehatan
RSUD

7) Program
Peningkatan
Pelayanan
tenaga

· Rasio dokter per
satuan penduduk
· Jumlah layanan tenaga
kesehatan

· Dinas Kesehatan
RSUD

2. Peningkatan kuantitas
dan
kualitas tenaga kesehatan;
3. Peningkatan dan
dukungan
sarana dan prasarana serta
infrastruktur bidang
kesehatan secara bertahap

4) Program
peningkatan
pelayanan
kesehatan ibu
melahirkan dan
anak

5) Program
peningkatan
pelayanan
kesehatan anak
balita

· Dinas Kesehatan
RSUD

· Dinas Kesehatan
RSUD
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Kesehatan

· Rasio tenaga medis per
satuan penduduk
· Rasio dokter ber-ijin
praktek

8) Program Pengadaan,
Peningkatan dan Perbaikan
Sarana dan Prasarana
Tenaga kesehatan.

· Jumlah peralatan pendukung
kesehatan
· Jumlah sarana dan prasarana
tenaga kesehatan

· Dinas Kesehatan
RSUD

9) Program Pengadaan,
Peningkatan dan Perbaikan
Sarana dan Prasarana
kesehatan

Rasio Rumah Sakit per
satuan penduduk
· Rasio puskesmas, poliklinik,
pustu per satuan penduduk

· Dinas Kesehatan

10) Program Pengadaan,
Peningkatan dan Perbaikan
Infrastruktur Kesehatan

· Koordinasi program
pembangunan jalan
jembatan, khusus
menjadi kewenangan
kabupaten/kota

· Dinas Pekerjaan
Umum

11) Program pembangunan
rumah ibadah dan fasilitas
sosial

· Rasio rumah sakit per
satuan penduduk
· Rasio rumah ibadah
per satuan penduduk

dan
yang

· Dinas Pekerjaan
Umum

Strategi 5 : Menyelenggarakan sistem dan kemitraan ekonomi kerakyatan
Kebijakan Umum

Program Pembangunan
Daerah

Indikator

SKPD
Penanggungjawab

1.

1)

Program Peningkatan
akses terhadap sumber
daya produktif

· Sinergi program dan
kegiatan KUMKM

· Dinas Koperasi,
Usaha Mikro,
Kecil dan
Menengah

2)

Program
Pengembangan Industri
Kecil dan Menengah

 Pertumbuhan Industri

· Dinas Koperasi,
Usaha Mikro,
Kecil dan
Menengah

2.

Penguatan pilar dan
fundamentasi sistem ekonomi
kerakyatan yang berbasis
sumber daya dan bahan baku
lokal;

Pengembangan
ekonomi
kerakyatan disokong oleh
industri kecil dan menengah
serta koperasi yang handal;

3.

Peningkatan produksi
dan
perluasan jaringan pemasaran
dalam rangka peningkatan
daya saing,

4.

Pengembangan
kemitraan
usaha antara
ekonomi
kerakyatan dengan ekonomi
skala Besar

5.

Pengembangan industri kecil
dan menengah

 Kontribusi industri rumah
tangga terhadap PDRB
sektor Industri
 Cakupan bina kelompok
pengrajin

3)

Program Peningkatan
Iklim Usaha yang
Kondusif bagi Koperasi
dan UMKM

 Peningkatan KUMKM dalam
mengembangkan usaha

· Dinas Koperasi,
Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah

4)

Program Penguatan
Kelembagaan Koperasi



Jumlah Koperasi aktif

· Dinas Koperasi,
Usaha Mikro, Kecil
dan Menengah

5)

Program Peningkatan
Promosi dan Kerjasama
Investasi

Jumlah Nilai Investasi
berskala Nasional (PMDN/
PMA)
 Jumlah investor berskala
nasional (PMDN/PMA)

Badan
Penanaman
Modal Daerah
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6)

Program penguatan
Kelembagaan Koperasi

Persentase koperasi
aktif

· Dinas Koperasi,
Usaha Mikro, Kecil
dan Menengah

7)

Program
Pengembangan
Lembaga Ekonomi
Pedesaan

· Jumlah koperasi
pedesaan

· Dinas Koperasi,
Usaha Mikro, Kecil
dan Menengah

8)

Program
Pengembangan dan
Pengendalian
Perikanan Tangkap

· Produksi perikanan
tangkap 53.371 ton

· Dinas Perikanan
dan Kelautan

9)

Program Penanganan
Kerawanan Pangan

·

· Badan Ketahanan
Pangan

Jumlah Daerah rawan

pangan yang ditangani
· Jumlah desa Mandiri Pangan

10) Ketersediaan dan
cadangan Pangan

· Terpenuhinya Ketersediaan
Energi dan Protein
perkapita
Menguatnya Cadangan
Pangan

· Badan Ketahanan
Pangan

11) Program Peningkatan
Kesejahteraan Petani

Nilai Tukar Petani
· Kontribusi Produksi
kelompok petani
terhadap PDRB

· Dinas Pertanian
dan Peternakan

12) Program Peningkatan
Daya Saing SDM
Koperasi dan UMKM

· Jumlah diklat bagi
KUKM

· Dinas Koperasi,
Usaha Mikro, Kecil
dan Menengah

13) Program perlindungan
konsumen dan
pengamanan
perdagangan

· Produk makanan
dan minuman aman
di konsumsi
· Produk halal yang
berlabel
· Tercapainya skor PPH
. Terawasinya dan terbinanya
keamanan pangan
· Rasio daya serap
tenaga
kerja
· Persentase jumlah tenaga
kerja dibawah umur
· Partisipasi angkatan kerja
perempuan

· Dinas
Perindustrian
Dan Perdagangan

16) Program Peningkatan
Peran Perempuan di
Perdesaan

· Partisipasi angkatan kerja
perempuan
· Persentase partisipasi
perempuan di
lembaga
pemerintah desa

· Badan
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Desa

17) Program Peningkatan
Penerapan Teknologi
Pertanian

· Jumlah terapan
teknologi pertanian

· Dinas Pertanian
dan peternakan

18) Program Peningkatan
Penerapan Teknologi
Perkebunan

· Jumlah terapan
teknologi
perkebunan

· Dinas Pertanian
dan Perkebunan

19) Program Peningkatan
Produksi Pertanian

· Jumlah Produksi pertanian

· Dinas Pertanian
dan Perkebunan

14) Program
Penganeka
dan keamanan pangan
15) Program Peningkatan
Kesempatan Kerja

· Badan
Ketahanan
Pangan
· Dinas tenaga
kerja dan
transmigrasi
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20) Program Peningkatan
Produksi Perkebunan

· Jumlah Produksi
perkebunan

21) Program
Pemberdayaan
Penyuluh Pertanian

· Jumlah pelatihan
pada penyuluh
pertanian

22) Program
Pemberdayaan
Penyuluh Perkebunan
Lapangan

· Jumlah pelatihan
pada penyuluh
perkebunan lapangan

· Dinas
Perkebunan

23) Program Peningkatan
Produksi Hasil
Peternakan

· Jumlah ternak
pertahun

· Dinas Perikanan
dan peternakan

· Jumlah pemasaran
ternak pertahun

·
· Dinas Pertanian
dan Perkebunan

25) Program
Pengembangan
Wirausaha
·
26) Program Peningkatan
Pemasaran Hasil
Produksi Pertanian

Terbentuknya kawasan
minapolitan di 13
lokasi

· Dinas P erikanan
dan Peternakan

· · Jumlah pemasaran
hasil pertanian pertahun
·

Dinas Pertanian
dan peternakan

27) Program Peningkatan
Pemasaran Hasil
Produksi Perkebunan

· Jumlah pemasaran
hasil perkebunan pertahun
·

Dinas Pertanian dan
Perkebunan

28) Program Peningkatan
Penerapan Teknologi
Peternakan

· Jumlah terapan
Teknologi peternakan

· Dinas Pertanian
dan Perkebunan

29) Program Pemanfaatan
Potensi Sumber Daya
Hutan

· Jenis dan jumlah
hasil
pengelolaan
sumber daya hutan
· Kontribusi sektor
kehutanan terhadap PDRB

· Dinas Kehutanan

30) Program Perencanaan
dan Pengembangan
Hutan

· Dokumen perencanaan dan
Kebijakan pengembangan
hutan

· Dinas Kehutanan

32) Program Pengawasan
dan Pengendalian SDKP

· Menurunnya tindakan Illegal
fishing 40%

· Dinas P erikanan
dan Peternakan

33) Program penumbuhan
Industri agro

· Jumlah industri agro
pertahun

· Dinas
Perindustrian
Dan Perdagangan

34) Program Peningkatan
Produksi Perikanan
Budidaya
35) Program Peningkatan
Daya Saing Produk
Perikanan
36) Program rehabilitasi
Hutan dan lahan

· Produksi perikanan
budidaya 43.093 ton

Dinas P erikanan dan
Peternakan

· Volume produk
olahan hasil
perikanan 742,71 ton
· Berkurangnya lahan
kritis pada Daerah
Aliran Sungai
·
Tersedianya informasi
pasokan, harga, dan akses
pangan
. Stabilnya harga panga
. Stabilnya pasokan pangan

Dinas P erikanan dan
Peternakan

24) Program Peningkatan
Pemasaran Hasil
Produksi Peternakan

37. Program Distribusi dan
Akses Pangan

· Dinas
Pertanian dan
Perkebunan
· Dinas Pertanian
dan perkebunan

· Dinas Kehutanan
· Badan Ketahanan
Pangan
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38)Program Pengembangan
Penyelenggaraan
Penyuluhaan

. Jumlah dokumen programa
. Jumlah dokumen rencana
kerja
. Tersusunya peta wilayah
komoditas unggulan
. Terdiseminasi informasi
teknologi pertanian

39)Pengembangan
kelembagaan
Penyuluhan

- Berkembangannya
keberdayaan dan
kemandirian petani/

-

· Badan Ketahanan
Pangan

kelompok tani
Terwujudnya kemandirian
usaha antara petani dengan
pengusaha
- Terwujudnya akses petani
ke Lembaga keuangan,
Informasi, sarana produksi
pertanian dan pemasaran

39) Program peningkatan
efesiensi perdagangan
dalam negeri
unggulan
daerah

. Meningkatnya produktivitas
agribisnis komditi unggulan
. Meningkatkan pendapatan
dan kesejahteraan petani
· Terjalin kontak
dagang
produk lokal
Promosi
produk

· Dinas Perindustrian
Dan Perdagangan

Strategi 6 : Peningkatan daya saing masyarakat
Kebijakan Umum
1. Peningkatan
masyarakat yang
menunjang
perekonomian melalui
efektifitas fungsi BLK,
dan sejenisnya.
2. Rekruitmen, diklat bagi
tenaga penyuluh,
instruktur serta
fasilitator.
3. Peningkatan
produktivitas tenaga
kerja melalui
peningkatan ketrampilan
dan sarana produksi.
4. Peningkatan sarana dan
prasarana, fasilitasi dan
pemberdayaan
masyarakat dalam
rangka penguatan dan
pengembangan
kapasitas lembaga

Program Pembangunan
Daerah

Indikator

SKPD
Penanggungjawab

· Jumlah pelatihan
paket

·· Dinas Pendidikan

2) Program pembinaan
eks penyandang
penyakit
sosial (eks narapidana, PSK,
narkoba dan penyakit
sosial lainnya

· Terselenggaranya
bimbingan sosial dan
pelatihan keterampilan
berusaha bagi eks
penyandang penyakit sosial
(Loka Bina Karya, Bimbingan
Napza)

· Dinas Sosial

3) Program peningkatan
kualitas dan produktifitas
tenaga kerja

· Jumlah pelatihan Dinas

· Tenaga
Kerja dan
Transmigrasi

4) Program Peningkatan
Kesempatan Kerja

· Jumlah lapangan
kerja

5) Program Perlindungan
dan Pengembangan
Lembaga Ketenagakerjaan

· Dokumen/regulasi
tentang perlindungan
pekerja

· Dinas Tenaga
Kerja dan
Transmigrasi
· Dinas Tenaga
Kerja dan
Transmigrasi

1) Program pendidikan
non formal
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kemasyarakatan.
6) Program peningkatan
iklim usaha Usaha
yang Kondusif bagi
Koperasi dan UMKM

· Dokumen/regulasi

· Dinas Koperasi,
Usaha Mikro,
Kecil dan
Menengah

7) Program Peningkatan
Akses Terhadap
Sumberdaya Produktif

· Jumlah KUMKM
terakses untuk
pembiayaan

· Dinas Koperasi,
Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah

8) Program Peningkatan
Daya Saing SDM
Koperasi
dan Usaha
Mikro Kecil
Menengah

· Jumlah pelatihan

· Dinas Koperasi,
Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah

9) Program Perlindungan
dan Pengembangan
Lembaga Ketenagakerjaan

· Dokumen/regulasi
tentang perlindungan
pekerja

· Dinas Tenaga
Kerja dan
Transmigrasi

10) Program pengembangan
kerjasama
pengelolaan kekayaan
budaya

· Jumlah kerjasama
Dibidang kebudayaan

· Dinas
Kebudayaan dan
Pariwisata

11) Program peningkatan
peran serta kepemudaan

· Jumlah kegiatan
Kepemudaan 10 kegiatan

· Dinas pemuda
dan olahraga

12) Program peningkatan
upaya penumbuhan
kewirausahaan dan
kecakapan hidup pemuda
13) Program pembinaan
dan pemasyarakatan
olah raga

· Jumlah wirausahawan muda
orang

· Dinas pemuda
dan olahraga

· Jumlah club
olahraga yang
dibentuk .... klub

· Dinas
pemuda dan
olahraga

14) Program peningkatan
keberdayaan
masyarakat pedesaan

· Jumlah fasilitasi
dalam meningkatkan
kesejahteraan
masyarakat desa

· Badan
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Desa

15) Program peningkatan
partisipasi masyarakat
dalam membangun
desa

· Jumlah partisipasi
masyarakat dalam
membangun desa

· Badan
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Desa

16) Program
pengembangan
produk dan
pemasaran bagi
koperasi dan UMKM
·

Jumlah KUMKM

· Dinas Koperasi,
Usaha Mikro,
Kecil dan
Menengah

mengikuti
panduan/promosi
dan kemitraan

Strategi 7 : Peningkatan kapasitas aparatur dan standar operasional birokrasi
Kebijakan Umum

Program Pembangunan
Daerah

Peningkatan kapasitas
aparatur dilakukan
secara terencana dan
sistematis, dihubungkan
dengan perencanaan
karier untuk

1) Program peningkatan
kapasitas aparatur

Indikator

· Percepatan layanan

SKPD
Penanggungjawab

Badan
Kepegawaian,
Pendidikan dan
Pelatihan
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menghasilkan layanan
dan kinerja yang lebih
baik

Strategi 8 : Penguatan seni budaya dan kearifan lokal yang mendukung aktivitas pembangunan
Kebijakan Umum

Program Pembangunan
Daerah

Indikator

SKPD
Penanggungjawab

1. Pengembangan dan
penguatan peran
budaya lokal dalam
aktivitas sosial dan
ekonomi
kemasyarakatan;
2. Meningkatkan
kesadaran masyarakat
tentang kamtibmas dan
pemberantasan penyakit
masyarakat.
3. Pembuatan regulasi
dalam rangka
penggunaan simbolsimbol
adat dalam
bidang seni dan budaya
dalam acara-acara
resmi pemerintahan
4. Pelaksanaan sosialisasi
tentang budaya dan
kesenian lokal dalam
rangka meningkatkan
pengetahuan dan
wawasan budaya lokal

1) Program kemitraan
pengembangan
wawasan kebangsaan



Jumlah kemitraan



Seminar,
sarasehan,
diskusi dan sosialisasi

2) Program peningkatan
pemberantasan
penyakit masyarakat
(pekat)



Angka kriminalitas

Satuan Polisi
Pamong Praja

3) Program peningkatan
keamanan dan
kenyamanan
lingkungan



Angka kriminalitas



Kerjasama dengan
Kodim , Polres, siswa
dan mahasiswa

· Satuan Polisi
Pamong Praja

4) Program emeliharaan
Kamtibmas dan
pencegahan tindak
kriminal



Jumlah linmas per10000 penduduk



Deteksi dini setiap
tahun

5) Program
pengembangan
wawasan kebangsaan
·



Jumlah Siswa, mahasiswa, ormas/LSM

Badan Kesatuan
Bangsa, Politik
dan Perlindungan
Masyarakat

6) Program pendidikan
politik masyarakat



Kerjasama dengan
ormas/LSM, partai
politik dan lembaga
legislatif

Badan Kesatuan
Bangsa, Politik
dan Perlindungan
Masyarakat

7) Program
Pengembangan
kekayaan dan
keragaman Budaya



Jumlah pelatihan

· Dinas
Kebudayaan dan
Pariwisata

8) Program Pengelolaan
Kekayaan dan
keragaman Budaya



Jumlah pelatihan

Dinas
Kebudayaan dan
Pariwisata

· Badan Kesatuan
Bangsa, Politik
dan Perlindungan
Masyarakat

· Satuan Polisi
Pamong Praja

Strategi 9 : Pengelolaan sumberdaya alam yang mendukung pengembangan ekonomi unggulan

daerah
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Kebijakan Umum
1. Pengembangan ekonomi

unggulan direncanakan
terlebih dahulu dalam tata
ruang yang
memperhatikan
pelestarian alam dan
lingkungan.

Program Pembangunan
Daerah

Indikator

SKPD
Penanggungjawab

1) Program
Pengembangan
ekonomi lokal

 PDRB

· Badan Perencanaan
Pembangunan
Daerah

2) Program
Tata Ruang

 Jumlah pengembangan
ekonomi lokal

Perencanaan

· Dokumen RTRWP
Dokumen RDTR Kota Buntok

2. Berkoordinasi dengan

pihak terkait untuk
meningkatka kota Buntok
sebagai Pusat Kegiatan
Wilayah



Dinas Pekerjaan



Umum
Setda



Bappeda

Dinas Pekerjaan

3) Program
Pemanfaatan
Ruang

· Dokumen detail
Rencana pengembangan
kawasan strategis
kabupaten



4) Program Pengendalian
Pemanfaatan Ruang

Dokumen laporan
pengendalian RTRWP



Umum
Dinas Pekerjaan
Umum

5) Program pengendalian
pencemaran dan perusakan
lingkungan

· Data kualitas air
· Data kualitas udara
· Data limbah Bahan
Beracun Berbahaya (B3),

· Badan Lingkungan
Hidup

6) Program
peningkatan kualitas dan
akses informasi
sumber daya alam
dan LH

· Dokumen Rancangan Peraturan Pemerintah Lingkungan
Hidup (RPPLH)
· Dokumen KLHS, NSDA
· Dokumen informasi sumber
daya mineral
· Terselenggaranya
Pengelolaan sistem informasi
geografis untuk menunjang
sektor pertambangan
· Terselenggaranya
pengelolaan sistem
informasi geografis
untuk menunjang
sektor pertambangan

· Badan
Lingkungan
Hidup

9) Program Peningkatan
kualitas dan akses informasi
sumber daya mineral dan
batubara, migas dan
panas bumi

· Tersedianya data
potensi bahan galian

· Dinas
Pertambangan
dan Energi

10) Program mitigasi
dan adaptasi
bencana serta
perubahan iklim

· Rekomendasi Komda
REDD
· Rekomendasi Dewan
Daerah Perubahan
Iklim

· Badan
Lingkungan
Hidup

8) Program penyiapan
pengembangan
wilayah
pertambangan

· Dinas
Pertambangan
dan Energi
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